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Οδηγίερ ζςμπλήπωζηρ ηος Ιαηπικού Πιζηοποιηηικού Θανάηος
ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
1)

Οη νδεγίεο απηέο απεπζύλνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξνο ηνπο
γηαηξνύο ή ηνπο ηαηξνδηθαζηέο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά.

2)

Η ζπκπιήξσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζαλάηνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε επηκέιεηα,
πεξίζθεςε θαη ππνκνλή. Απνηειεί θαζήθνλ ηνπ γηαηξνύ πξνο ην θνηλσληθό
ζύλνιν. Η επηδεκηνινγηθή αμία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηό,
εμαξηάηαη από εζάο, θαη από ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία ηηο θαηαγξάθεηε.
Παξαθαιώ δηαβάζηε κε πξνζνρή, έζησ θαη γηα κία θνξά, ηηο πην θάησ
νδεγίεο.

3)

Γξάθεηε επαλάγλσζηα, κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα. Σπκπιεξώζηε όια ηα
ζηνηρεία, εθηόο αλ δελ εθαξκόδνληαη.

4)

Σε πεξηπηώζεηο, όπνπ «….ππάξρεη εύινγε ππνςία όηη ην πξόζσπν απηό
πέζαλε είηε κε βίαην ή κε αθύζηθν ζάλαην ή…. ππάξρεη εύινγνο ππνςία όηη ν
απνβηώζαο έηπρε βίαηνπ ή κε θπζηνινγηθνύ ή αγλώζηνπ αηηίαο ζαλάηνπ ή
απέζαλε ππό άιιεο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε δηεμαγσγή ζαλαηηθήο
αλάθξηζεο…» (π.ρ. ηζηνξηθό ηξαπκαηηζκνύ, θαθώζεηο, δειεηεξίαζε) μη
ζπκπιεξώλεηε ην πηζηνπνηεηηθό. Δηδνπνηείηε ην ζαλαηηθό αλαθξηηή κέζσ ηεο
αζηπλνκίαο. Αλ ν ζαλαηηθόο αλαθξηηήο, ζαο επηηξέςεη λα εθδώζεηε πηζηνπνηεηηθό, πξέπεη λα ην θάλεηε. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ζπληζηάηαη όπσο
ζεκεηώλεηε ζηνλ ηαηξηθό θάθειν ηνπ απνβηώζαληνο, όηη ην πεξηζηαηηθό
ζπδεηήζεθε κε ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο θαη δόζεθαλ νδεγίεο γηα έθδνζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ.

15)

Καηά Πποζέγγιζη Υπονικό Διάζηημα
16)

Με ρξεζηκνπνηείηε ζπληνκνγξαθίεο ή αθξσλύκηα. Πξνθαινύλ ζύγρπζε θαη
απώιεηα ρξόλνπ θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε. Οη θσδηθνπνηεηέο, κπνξεί λα
ζπαηαιήζνπλ ην ρξόλν ηνπο, θαη ην δηθό ζαο, γηα λα ζαο ηειεθσλήζνπλ γηα
δηεπθξηλίζεηο.

6)

Ωο γηαηξόο, είζηε ειεύζεξνο θαη πξέπεη λα δειώζεηε ηελ δηθή ζαο,
ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΔΤΝΑΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΝΩΜΗ. Δθείλε, δειαδή, πνπ έρεηε
ζρεκαηίζεη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή ζαο θαηάξηηζε θαη ηηο θιηληθέο ή άιιεο
πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο. Γελ απαηηείηαη απόιπηε βεβαηόηεηα.
Όκσο, γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ είζηε βέβαηνο όηη ν ζάλαηνο ήηαλ θπζηθόο
πξέπεη λα ηηο αλαθέξεηε ζηελ αζηπλνκία (παξ. 4).

Εξωηεπικέρ Αιηίερ Θανάηος
Όηαλ ν ζάλαηνο πξνθιήζεθε από ηξαπκαηηζκό ή δειεηεξίαζε π.ρ.
“θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε”, ππέπει απαπαίηηηα να δηλώνεηε και ηην
εξωηεπική αιηία πνπ πξνθάιεζε ηνλ ηξαπκαηηζκό ή δειεηεξίαζε. Απηή
δειώλεηαη ζην Μέξνο Ι ή/θαη ζην ρώξν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα αηπρήκαηα. Η
δήισζε ηεο θύζεο ηνπ ηξαύκαηνο π.ρ, “ξήμε ήπαηνο” είλαη κελ αλαγθαία,
αιιά δελ είλαη, από κόλε ηεο, αξθεηή σο αηηία ζαλάηνπ.

18)

Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, κπνξεί θάπνηνο λα ππνζηεί ηξαπκαηηζκό θαη λα
απνβηώζεη ιόγσ ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ ηξαπκαηηζκνύ κεηά από κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα, π.ρ. παξαπιεγηθόο πέζαλε δεθαπέληε ρξόληα κεηά από
ηξαπκαηηζκό πνπ πξνθάιεζε παξαπιεγία, λεπξνγελή θύζηε, ηνπνζέηεζε
ρξόληνπ νπξνθαζεηήξα, ρξόληα νπξνινίκσμε θαη ηειηθά, λεθξηθή αλεπάξθεηα.
Τν ηξαύκα, θαζώο θαη ε εμσηεξηθή αηηία πνπ ην πξνθάιεζε πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθό σο κέξνο ηεο αθνινπζίαο ησλ αηηηώλ
ζαλάηνπ.
Άγνωζηερ Αιηίερ Θανάηος

19)

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΜΕΡΟΤ Ι
7)

8)

Σην Μέξνο Ι, δειώλεηε ηελ ακολοςθία ησλ λνζεξώλ θαηαζηάζεσλ πνπ
νδήγεζαλ ζην ζάλαην. Φξεζηκνπνηείζηε ηε ζσζηή ρξνληθή θαη αηηηνινγηθή
ζεηξά. Γειώζηε ηηο αζζέλεηεο, λνζεξέο θαηαζηάζεηο, ηξαπκαηηζκνύο,
επηπινθέο ή ηηο εμσηεξηθέο αηηίεο, πνπ νδήγεζαλ ζην ζάλαην σο κέξνο κηαο
ινγηθήο αθνινπζίαο. Η λνζεξή θαηάζηαζε πνπ γξάθεηαη ζηε γξακκή (α)
πξέπεη, ινγηθά, λα κπνξεί λα έρεη πξνθιεζεί από ηελ θαηάζηαζε πνπ
γξάθεηαη ζηε γξακκή (β), ε (β) από ηελ (γ) θαη ε (γ) από ηε (δ).

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΜΕΡΟΤ ΙΙ
Σην Μέξνο ΙΙ, δειώλεηε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζςνςπήπξαν ή ζςνέηειναν ζην
ζάλαην αιιά, δελ απνηέιεζαλ κέξνο ηεο αθνινπζίαο πνπ δειώζεθε ζην
Μέξνο Ι. Δδώ δελ ρξεηάδεηαη λα ηεξεζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία.
Σπληζηάηαη όκσο, λα δειώλεηαη πξώηα ε ζεκαληηθόηεξε θαηάζηαζε θαη λα
αθνινπζνύλ νη άιιεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξμαλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο,
ην Μέξνο ΙΙ πξέπεη λα παξακέλεη θελό (βιέπε ζεκ.14).

21)

Σην Μέξνο ΙΙ δειώλνληαη (αλ ππήξμαλ) θαη νη παξάγνληεο θηλδύλνπ όπσο,
"θάπληζκα", "ρξήζε αιθνόι", "παρπζαξθία", “ππεξιηπηδαηκία” θαη άιια. Αλ
όκσο, θαηά ηε θξίζε ζαο, νη παξάγνληεο απηνί απνηέιεζαλ κέξνο ηεο
αθνινπζίαο πνπ νδήγεζε ζην ζάλαην ή έπαημαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ
πξόθιεζε ηνπ ζαλάηνπ, ηόηε, πξέπεη λα δειώλνληαη ζηελ θαηάιιειε γξακκή
ηνπ Μέξνπο Ι.

Με δειώλεηε πεξηζζόηεξεο από κηα λνζεξή θαηάζηαζε ζηελ θάζε γξακκή.

Η γξακκή (α) ζην Μέξνο Ι πξέπεη πάληνηε λα ζπκπιεξώλεηαη. Δδώ
δειώλεηαη ε ηελική (άμεζη) αηηία ζαλάηνπ πνπ, απεπζείαο, πξνθάιεζε ην
ζάλαην. Γηα παξάδεηγκα: "ξήμε θαξδίαο", “πεξηθαξδηαθόο επηπσκαηηζκόο”
"εγθεθαιηθή αηκνξξαγία", "δηαβεηηθό ππεξνζκσηηθό θώκα", “έκθξαγκα
κπνθαξδίνπ”,
”νμεία
ηνγελήο
κπνθαξδίηηδα”,
“αηκνπλεπκνζώξαθαο”,
“βξνγρνπλεπκνλία”.

10)

Μη δηλώνεηε μησανιζμούρ ή ηπόποςρ θανάηος σο αηηίεο. Όξνη όπσο,
"θαξδηαθή αλαθνπή", "αλαπλεπζηηθή αλαθνπή", "θνηιηαθή καξκαξπγή",
"ειεθηξνκεραληθή απνζύλδεζε", "αζθπμία", "εμάληιεζε", δελ παξέρνπλ
νπνηαδήπνηε ρξήζηκε επηδεκηνινγηθή πιεξνθνξία.

11)

Αλ δειώζεηε σο αηηία ζαλάηνπ, ηελ αλεπάξθεηα θάπνηνπ δσηηθνύ νξγάλνπ
όπσο "θαξδηαθή αλεπάξθεηα", "αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα", "επαηηθή
αλεπάξθεηα", "λεθξηθή αλεπάξθεηα", ή θάπνηα άιιε κε ζπγθεθξηκέλε λνζεξή
θαηάζηαζε, πξέπεη, λα δειώζεηε, ζηηο επόκελεο γξακκέο, θαη ηελ
πξνεγεζείζα αηηία ή αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλεπάξθεηα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ
Παπαδείγμαηα Φςζικών Αιηιών
22)

ςμπλήπωζη ηων γπαμμών (β), (γ), (δ) και (ε)
12)

Σηηο γξακκέο (β), (γ), (δ) θαη (ε) ηνπ Μέξνπο Ι, δειώλεηε (αλ ππήξμαλ) ηηο
δηαδνρηθέο πποηγηθείζερ αιηίερ πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηειηθή (άκεζε) αηηία
ζαλάηνπ.

13)

Η λνζεξή θαηάζηαζε πνπ δειώλεηε ζηελ ηειεπηαία ρξεζηκνπνηνύκελε
γξακκή ηνπ Μέξνπο Ι ζπληζηά ηελ αξρηθή πξνεγεζείζα ή ηελ ςποκείμενη
αηηία ζαλάηνπ. Απηή είλαη ε αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ έλαξμε ηεο αθνινπζίαο
ησλ λνζεξώλ θαηαζηάζεσλ πνπ νδήγεζαλ ηειηθά ζην ζάλαην. Η ππνθείκελε
αηηία είλαη ε ζεκαληηθόηεξε πιεξνθνξία ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Απηή,
θαηαρσξείηαη ζηνπο ηειηθνύο πίλαθεο γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Η κεζνιάβεζε
κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηαμύ ηεο αξρηθήο πξνεγεζείζαο αηηίαο θαη
ηνπ ζαλάηνπ δελ πξέπεη λα ζαο απνηξέπεη από ηνπ λα ηελ δειώλεηε. Γηα
παξάδεηγκα: θάπνηνο απεβίσζε ζε ειηθία 60 εηώλ, ιόγσ “ηειηθνύ ζηαδίνπ
λεθξηθήο αλεπάξθεηαο”, πνπ πξνθιήζεθε από “ρξόληα ζπεηξακαηνλεθξίηηδα”,
πνπ πξνθιήζεθε από “ζηξεπηνθνθθηθή ακπγδαιίηηδα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία”.
Η “ζηξεπηνθνθθηθή ακπγδαιίηηδα” είλαη ε αξρηθή πξνεγεζείζα αηηία ζαλάηνπ.
Απηή, πξέπεη λα δεισζεί ζηελ ηειεπηαία ρξεζηκνπνηνύκελε γξακκή ηνπ
Μέξνπο Ι.

14)

Αλ θξηζεί αλαγθαίν, κπνξείηε λα παξεκβάιεηε επηπξόζζεηεο γξακκέο ζην
Μέξνο Ι, ηνπνζεηώληαο ηα θαηάιιεια γξάκκαηα αξίζκεζεο π.ρ. Ι(ε). Όμωρ,
δεν ππέπει, ζε καμιά πεπίπηωζη, ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ, λα δειώλεηε ηελ
ππνθείκελε αηηία ζην ρώξν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην Μέξνο ΙΙ. Κάηη ηέηνην, ζα
παξαπνηνύζε νπζηαζηηθά ην πεξηερόκελν, ηελ εξκελεία θαη ην ζηαηηζηηθό
απνηέιεζκα ηεο δήισζήο ζαο.

Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, παξά ηε δηελέξγεηα επηζηακέλεο θιηληθήο έξεπλαο
ή/θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ή/θαη λεθξνςίαο, ε αηηία ζαλάηνπ παξακέλεη
άγλσζηε. Ο πηζηνπνηώλ ηαηξόο δελ ζα έρεη άιιε επηινγή παξά λα δειώζεη
όηη ε αηηία ζαλάηνπ “δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα θαζνξηζηεί παξά ηε δηελέξγεηα
θιηληθήο έξεπλαο ή/θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ή/θαη λεθξνηνκήο”. Οη
πεξηπηώζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπάληεο. Όπσο εμεγείηαη πην πάλσ, ην
ηη απαηηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο αηηίαο ζαλάηνπ, είλαη ε θαιύηεξε δπλαηή
ηαηξηθή ΓΝΩΜΗ ηνπ γηαηξνύ. Γελ αλακέλεηαη απόιπηε ζηγνπξηά.

20)

ςμπλήπωζη ηηρ γπαμμήρ (α)
9)

Μελ παξαιείπεηε λα δειώλεηε ην θαηά πξνζέγγηζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
κεζνιάβεζε κεηαμύ ηεο έλαξμεο ηεο θάζε λνζεξήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ
ζαλάηνπ. π.ρ. “ιεπηά“, “κεξηθέο ώξεο“, “5 κήλεο“, “20 ρξόληα“, “δεθαεηίεο“. Η
δήισζε ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ θσδηθνπνίεζε.
Γελ ρξεηάδεηαη αθξίβεηα. Ννείηαη, θπζηθά, όηη πξνρσξώληαο από ην (α) πξνο
ην (δ) ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα είηε παξακέλνπλ ακεηάβιεηα είηε απμάλνληαη,
δελ γίλνληαη όκσο κηθξόηεξα.

17)

ΔΗΛΩΗ ΣΩΝ ΑΙΣΙΩΝ ΘΑΝΑΣΟΤ
5)

Γελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξώζεηε όιεο ηηο γξακκέο γηα ηηο αηηίεο
ζαλάηνπ. Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε θαηαρώξεζε κηαο θαη κνλαδηθήο λνζεξήο
θαηάζηαζεο, ζηε γξακκή (α) ηνπ Μέξνπο Ι, είλαη αξθεηή. Σε ηέηνηα πεξίπησζε,
ε λόζνο απηή ζπληζηά θαη ηελ ππνθείκελε θαη ηελ ηειηθή αηηία ζαλάηνπ. Γηα
παξάδεηγκα, “νμεία ηνγελήο κπνθαξδίηηδα”.

Τα πην θάησ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα, ζαθώλ θαη επηδεκηνινγηθά
ρξήζηκσλ, δειώζεσλ θπζηθώλ αηηηώλ ζαλάηνπ: "έκθξαγκα κπνθαξδίνπ",
"πξσηνπαζήο θαξθίλνο δεμηνύ άλσ ινβνύ πλεύκνλα", "αιθννιηθή θίξξσζε
ήπαηνο",
"ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο", "εγθεθαιηθή αηκνξξαγία", "ξήμε
αλεπξύζκαηνο αληνύζαο ανξηήο", "ρξόληα ζπεηξακαηνλεθξίηηδα", "θάηαγκα
ηζρίνπ", "πλεπκνληθή εκβνιή", "ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξόκβσζε ππέινπ",
"λόζνο Alzheimer", "ειθώδεο θνιίηηδα", "θαθνήζεο ππέξηαζε", “ρξόληα
επαηίηηδα-Β”, “πεξηπαγθξεαηηθό απόζηεκα”, “πξσηνπαζέο αδελνθαξθίλσκα
ζηγκνεηδνύο”, “κεηαζηάζεηο ζην ήπαξ από πξσηνπαζέο θαξθίλσκα ηνπ
ζόινπ ηνπ ζηνκάρνπ”, θ.α.
Παπαδείγμαηα Εξωηεπικών Αιηιών

23)

Τα πην θάησ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα, ζύληνκα δηαηππσκέλσλ αιιά ζαθώλ
θαη επηδεκηνινγηθά ρξήζηκσλ δειώζεσλ εμσηεξηθώλ αηηηώλ ζαλάηνπ: "νδεγόο
απηνθηλήηνπ ζε ζύγθξνπζε κε δέληξν, ζε ππεξαζηηθό δξόκν", "πηώζε,
γιίζηξεζε ζην ρηόλη ζε απιή ζπηηηνύ",
"ηπραία δειεηεξίαζε, ήπηε
θπηνθάξκαθν ελώ εξγαδόηαλ ζε αγξόθηεκα", “αηπρήο πηώζε από ηνλ ηξίην
όξνθν πνιπθαηνηθίαο”, “ζύγθξνπζε δύν απηνθηλήησλ, ζπλνδεγόο, ζε αζηηθό
δξόκν”, “δηαηεηξαίλνλ ηξαύκα ζώξαθα κεηά από επίζεζε θαηά ηε δηάξθεηα
ζπκπινθήο”. Να ζπκάζηε όηη είλαη ρξήζηκν λα δειώλεηε ην "ξόιν ηνπ
ζύκαηνο", ηνλ "κεραληζκό ηνπ ηξαπκαηηζκνύ", ηνλ "ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο”, “αλ
ήηαλ ηπραίν ζπκβάλ ή ζθόπηκν".

24)

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηα πην πάλσ παξαδείγκαηα, δίδνπλ ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηνπο θσδηθνπνηεηέο γηα ηελ όζν ην δπλαηό πην
εμεηδηθεπκέλε θσδηθνπνίεζε. Απηό, κε ηε ζεηξά ηνπ ζα βνεζήζεη ζηε
κειινληηθή
δηεμαγσγή
πνιύηηκώλ
επηδεκηνινγηθώλ
εξεπλώλ.
Γηα
νπνηεζδήπνηε απνξίεο, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Μνλάδα Παξαθνινύζεζεο
Υγείαο ζην ηειέθσλν 22 605457

